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De soorten van het genus Boletina zijn niet zeer talrijk ,
—

ruim een twintigtal, allen uit Europa, —en de bestaande beschrij-

vingen zijn van dien aard, dat men de soorten vrij gemakkelijk

daaruit leert kennen. Ik durf het daarom wagen hier eene nieuwe

en naar het mij toeschijnt, zeer kennelijke soort te beschrijven

en af te beelden.

Boletina silacea nov. sp.

Rufo-flava, abdomine tribus striis transversis et apice (ovipositore

excepte) nigro-fuscis , alarum apice infuscato. —$ long. 4 mm. —
PI. 11 fig. 1.

Roodgeel, eenigszins glanzig. Voorhoofd bruinachtig grauw. Sprieten

niet langer dan de thorax , de wortelleden en het begin der schaft

geel , verder allengs bruingrauw wordende. Palpen geel. Op den

thorax eene flauwe aanduiding van drie bruinroode langsbanden.

Achterrand van den tweeden, derden, vierden en vijfden lijfsring

bruinzwart ; de laatste ringen geheel van die kleur ; de korte eierbuis

met de beide lamellen geel. De borstels van den thorax en de

korte, platliggende beharing van het achterlijf geelachtig. Pooten

geel; de spits der achterheupen en der achterdijen, alsmede de

tarsen zwartachtig ; de eindsporen der schenen geelachtig , ofschoon

iets verdonkerd ; aan de voorpooten de dijen en schenen ongeveer

van gelijke lengte, de tarsen anderhalfmaal zoo lang als de schenen
;

achterste schenen met fijne korte borsteltjes. Kolfjes geel. Vleugels

eenigszins spits toeloopend, glasachtig, aan den voorrand met gele,

overigens met iets grijze tint
; aan het eind van den voorrand eene
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wegsmeltende zwartbruine vlek ; randader slechts weinig voorbij

de uitmonding der cubitaal-ader voortgezet ; hulpader ongeveer op

de halve vleugellengte en ver voorbij den oorsprong der cubiiaal-ader

in den voorrand uitmondende, met een dwarsadertje aan de sub-

costaal-ader verbonden ; oorsprong der cubitaal-ader dichter bij den

vleugelwortel dan in andere soorten , op ruim een derde der

vleugellengte ; steel der bovenste vorkcel verlengd , ruim half zoo

lang als de bovenarm ; basis der onderste vorkcel veel meer naar

den vleugelwortel teruggetrokken dan die der bovenste.

Een $, door den heer Snellen den 25 Juli 1886 te Rijen

gevangen-.

Volgens het aderbeloop behoort deze soort stellig tot het genus

Boletina Staeg. Ik vind echter geene soort van dat geslacht be-

schreven , die , zooals deze , eene roodgele kleur heeft en eene donkere

vlek aan de vleugelspits vertoont.

Bij hare determinatie zou kunnen gedacht worden aan Leia

dimidiata Meig. {Klass. T. 91. 3 en Syst. Besclir. I. 254. 1), waar-

van het, bij gemis van eene afbeelding en van de beschrijving van

het aderbeloop , niet is uit te maken , tot welk der nieuwere genera

zij behoort. De beschrijving (ook alleen op het j gegrond) wijkt

echter af door de zwarte thorax-strepen, door zes (niet vier) zwarte

dwarsbanden op het achterlijf en door de vleugels, waarvan niet

enkel de spits, maar het geheele buitenste derdedeel bruin is.


